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 ' த்தகங்கள் இல்லாத இல்லம் சன்னல்கள் இல்லாத ட்ைடப் ேபான்ற ' 
என்ப  ஆங்கிலத்தில் கழ்ெபற்ற பழெமாழியாகும். இன்  கணினி இல்லாத இல்லம் 
விளக்கில்லாத ட்ைடப் ேபான்ற  என்  ெசால் ம் அளவிற்கு அதன் ேதைவ 
விாிந்  கிடக்கிற . வளர்ந்  வ ம் அறிவியல் ன்ேனற்றத்தில் கணினி மிக 
இன்றியைமயாத க வியாக மாறிவிட்ட . தமிழன் பழங்காலத்தில் இமயத்தில் 
ெகா ைய நட்டான். ஆனால் இன்  கணினி டன் ெந ங்கிய ெதாடர் ைடய 
இைணயத்தில் தமிைழப் குத்தி அதைன எட்டாத உயரத்தில் ஏற்றிவிட்டான். 
இைணயப் பயன்பாட் ல் தமிழ்ெமாழி இரண்டாவ  இடத்ைதப் ெபற்  வளர்ந்  
வ கிற . ஆங்கில ெமாழி இைணயதளங்க க்கு இைணயாகத் தமிழ் இைணயத் 
தளங்க ம் நா க்கு நாள் ேதான்றி தைழத்  வளர்ந்  வ கின்றன. அந்த வைகயில் 
தமிழ் ெமாழியில் இ வைர இைணயம், திறன்ேபசிகளில் ெவளிவந் ள்ள 
மின் ல்களின் உ வாக்கம், உள்ளடக்கம், பயன்பா அ ஆகிய நிைலகளில் ஒ  
மதிப் டாக இக்கட் ைர அைமகிற . 
மின் த்தகங்கள் 
 நாம் இன்  அதிக அளவில் பயன்ப த் ம் த்தகங்கள் தாளில் அச்சிட் , 
கட் மானம் (Binding) ெசய்  தயாாிக்கப்பட்  வ கின்றன. இப் த்தகத்தில் இடம் 
ெபற் ள்ள ெசய்திகைளக் கணினி உதவி டன் தட்டச்சு ெசய்  இைணயத்தில் (அ) 
திறன்ேபசியில் ெவளியி வேத 'மின் த்தகம்' (E-Book) என்  அைழக்கப்ப கின்றன. 
இதைனப் பதிவிறக்கம் (Download) ெசய்  கு ந்தட்  (Compact Disk) வ வில் 
ேசமித்  ைவப்பைத ம் மின் த்தகங்களாக க தப்ப கின்றன. 2004 –ஆம் ஆண்  
தனிெயா  மனிதனாக ஒ  மின் த்தகத்ைத ( தல்வன்) உ வாக்கியதன் வாயிலாக 
எனக்கு ஏற்பட்ட சில சிக்கல்கைள ைமயமிட் ம் இன்றளவில் மின் த்தகம் ேதான்றி 
வளர்ந்த வரலாற்ைற ம் இதனால் தமிழன்ைன ெபற்ற திய அணிகலன் குறித்த 
ஒட் ெமாத்த மதி டாக ம் இக்கட் ைர அைமகிற . 
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மின் ல்கள் -  உ வாக்கம் 
 நாம் ெவளியிட வி ம் ம் ஆழ்ந்த, உட்ெபாதிந்த க த் க்கள் அடங்கிய 
ெபா ட்கூ கைள (அ) பகுதிகைளக் (Content) கணினி தமிழ் எ த் க்கைளப் 
(Tamil Font) பயன்ப த்தி தட்டச்சு ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். தட்டச்சு ெசய்  
ெகாண்ட பகுதிகைள (Documant) ஒ  ேகாப்பாகச் (File) ேசமித்  ைவக்க ேவண் ம். 
நாம் தட்டச்சு ெசய்  ெகாண்ட ேகாப்  எந்த ெமன்ெபா ைளப் பயன்ப த்தித் தயார் 
ெசய்ேதாேமா அந்த ெமன்ெபா ளின் லம் இைணயத்தில் பயன்ப த் ம் வைகயில் 
HTML (or) ASP, JSP, PHP ேகாப் களாகப் பதிேவற்றம் (Upload) ெசய்ய ேவண் ம்.  
 இைணயத்தில் உள்ள அைனத் த் தகவல்க ம் இரண்  வைகக் 
ேகாப்பகங்களாகேவ வ வைமக்கப்பட்  வ கின்றன. அைவ, 1. HTML 2. ASP 

த ல் குறிப்பிட்ட வைக ேகாப்  நாம் எவ்வா  தயார் ெசய்  ஏற் மதி 
ெசய்ேதாேமா அவ்வாேற இைணயத்தில் ஏற் மதி ெசய்ய ம். இரண்டாவதாக 
குறிப்பி ம் ைற, நாம் தயார் ெசய்  ஏற் மதி ெசய்த ேகாப் கள் இைணயத்தின் 
ேசமிப் க் கிடங்கில் (Server) ெசன்  ேதங்கிக் கிடக்கும். பிறகு நாம் அந்தக் ேகாப்ைப 
பயன்ப த்த யற்சிக்கும்ேபா  ேசமிப் க் கிடங்கில் உள்ள அந்தக் குறிப்பிட்ட 
ேகாப்  ெசயல்ப ம் பக்கங்களாக (Active Page) மாறி கண் ன்ேன ேதான் ம்.  
 ஒவ்ெவா  நா ம் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் ேகாப் கள் இைண ேசமிப் க் 
கிடங்கில் ஆவணமாக (Archives) பா காக்கப்ப ம். இவ்வா  ெவளியிடப்ப ம் மின் 

த்தகங்கைள இைணயத்தின் உதவிேயா  ெமன்தட் கள் (CD) லம் பதிவிறக்கம் 
ெசய் ம் பயன்ப த்த ம். இவ்வா  இைணயத்தில் நம  ல்கைள ெவளியிட்ட 
பிறகும் இைணய ேசமிப் க் கிடங்ைக ைறயாகப் பராமாிக்க ேவண் ம். குறிப்பிட்ட 
இைணப் பக்கத்திற்கு ஒ க்கிய இடத்ைத (Web Space (or) Web Server Space) 
ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைக ெச த்தி ப்பித் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் நாம் ெவளியிட்ட மின் த்தகங்கள் காலாவதியாகிவி ம்.  
திறன் ேபசிக க்கான மின் ல்க ம், லகங்க ம் தற்ெபா  திய ைறயில் 
வ வைமக்கப்ப கின்றன.  
 சங்கப்பலைக, NHM Reader, தமிழ்ச்சி கைதகள் ெதாகுப் , என 
ெதால்காப்பியம் தல் ைகயடக்கத்தமிழ் வைரயிலான அைனத்  வைகத்தமிழ் 

ல்க ம் இன்  திறன்ேபசி சந்ைதகளில் கிைடக்கின்றன.  
 
மின் ல்கள், மின் இதழ்கள் – உள்ளடக்கம் 
 இலங்ைகயில் திட்டமிட்  அழிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண லகத்தின் விைழவால் 
பிறந்தேத லகம் (www.noolaham.net) என்ற மின் லகம் ஆகும். இலங்ைகத் தமிழ் 
ேபசும் ச கங்களின் எ த்தாவணங்கைள மட் மின்றி தற்ெபா  அைனத்  
தமிழ்ச்ச கங்களின் பைடப் கைள எண்ணிமப்ப த்தி ஆவணப்ப த் ம் 
ெசயற்பா கைள ஊக்குவிப்பேதா , தகவல் வளங்கைள ம் அறி ச்ேசகரங்கைள ம் 
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ஒ ங்குப த்தி அைனவ க்கும் கிைடக்கச் ெசய் வ ம் இலாப ேநாக்கற்ற தன்னார்வ 
யற்சியின் பயனாக இந்த அாிய லகம் ெசயல்பட்  வ கிற . இைவ தவிர  தமிழ் 

இைணயக்கல்விக்கழகம், ம ைரத்திட்டம், தமிழம்.ெநட், தமிழ் மர  அறக்கட்டைள, 
ேராஜா த்ைதயா ஆய்  லகம் ேபான்ற பல மின் லகங்கள் இைணயத்தின் 
வாயிலாகக் கிைடக்கின்றன. இன்  அைனத்  அச்சு ஊடகங்க ம் மின்மயமாக 
மாற்றம் ெபற் ள்ளன. இதன் விைளவால் இன்  அைனத் த் தகவல்க ம் எளிதில் 
மக்கைளச் ெசன்றைட ம் வைகயில் உள்ளன. அ மட் மின்றி பல்ேவ  வைகயான 
ஆய்  இதழ்க ம் (கீற் , த த் ரசு, காலச்சுவ , திண்ைண, பதி கள், 
ெபண்ணியம்) மின் இதழ்களாகக் கிைடக்கின்றன. 
 
திறன்ேபசிகளில் மின் லாக்க யற்சிகள் 
 மின் த்தக வ வில் பல்ேவ  ெசய கள் உள்ளன. இைவ இலக்கியம், 
ஆன்மீகம், கைலக்களஞ்சியம் ஆகிய பகுப் களில் ெசய களாக இடம்ெபற் ள்ளன. 
பல்ேவ  மின் த்தகங்கைள ம் உள்ளடக்கிய தமிழ் லகம் என்ற ெசய யில் 
ஆயிரக்கணக்கனான மின் த்தகங்க ம் இடம்ெபற் ள்ளன. 
 இலக்கியம் > ெபான்னியின் ெசல்வன், ெஜயகாந்தன் கைதகள், தி க்குறள், 

த்தகப் ங்கா-1.2.3. ஆன்மீகம் > தமிழ் குர் ஆன், தமிழ் ைபபிள், பகவத் கீைத, இந்  
மந்திரங்கள், ேதவாரம், சுவாமி விேவகானந்தர், காாீ ஹதீ . 
 
மின் இதழ்கள் 
 இன்  அைனத்  நாளிதள்க ம், வார, மாத இதழ்க ம் மின் இதழ் வ வில் 
வரத் ெதாடங்கிவிட்டன. இவற் ள் குறிபிடத்தக்கன; விகடன் கு  இதழ்கள், 
பிாிமியம் தமிழ், இந்தியா ேட, நக்கீரன், ெபமினா தமிழ், தி சண்ேட இந்தியன் தமிழ், 
சக்தி, ெபாியார் - பிஞ்சு, சத்தியம், மயன்.  ெசய்திகள் வாிைசயில் தினமலர், தினகரன், 
மாைலமலர், ஒன் இந்தியா தமிழ், காைலக்கதிர், தமிழ் தினசாி ெசய்திகள், தமிழ் 
ெசய்திகள், நீ  ஹண்ட் த யைவ குறிப்பிடத்தக்கன. நாளிதழ்கள் ெப ம்பா ம் 
விைலயில்லா வசதி டன் கிைடக்கிற . ஆனால் ெப ம்பாலான வார, மாத இதழ்கள் 
ெதாைக ெச த்திப்ப க்கும் நிைலயில் அைமந் ள்ள . 
 
சிக்கல்க ம், தீர் க ம் 
 இைணயப்பயன்பாட் ல் இரண்டாவ  இடத்ைதப் பி த் ள்ள 
தமிழ்ெமாழியில் பல்ேவ  வைகயான எ த் க்கள் (Font) உள்ளன. ஒவ்ெவா  
இைணயதள ம் ஒவ்ெவா  தமிழ் எ த் க்கைளக் ெகாண்  அைமந் ள்ள . 
எனேவ, நாம் ெவளியி ம் இைணய தளத்தில் உள்ள எ த் க்கைளக் ெகாண்ேட 
நம  ல் உள்ளடக்கங்கைளக் கணினியில் தட்டச்சு ெசய்ய ேவண் ம். இல்ைலேயல் 
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நம  ற்பகுதிகள் இைணயப்பக்கத்தில் தா மாறாக (Junk) ெதாி ம். ஆங்கில 
ெமாழியில் இந்தச் சிக்கல் இல்ைல. எந்தவைக ஆங்கில எ த் க்கைளக் ெகாண்  
மின் ல் தயாாித்தா ம் அைவ இைணப் பக்கங்களாக ஏற் மதி ெசய் ம் ெபா  
ெதளிவாகத் ெதாிகிற . இதற்குக் காரணம் ஆங்கில ெமாழியில் அைமந்த 
விைசப்பலைககள் (English Key Boards) ஒேர மாதிாியான அைமப்ைபக் 
ெகாண்டைவ. எனேவ, ஒவ்ெவா  வைக ஆங்கில எ த் க்க ம் மற்ற வைக 
ஆங்கில எ த் க்க டன் இையந்  ெகாள் ம் வைகயில் ஒன்ைற ஒன்  சார்ந் ம், 
ஒன்ைறயயான்  ைண ெசய்வ மாக (Supporting) வ வைமக்கப்பட் ள்ள . 
ஆனால் தமிழ்ெமாழியின் எ த் க்கள் பலவிதமான விைசப்பலைககள் ெகாண்  
வ வைமக்கப்ப வதால் தமிழில் மின் ல்கள் தயாாிப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. 
ஆனால் இந்த எ த் ச் சிக்கல்கள் இன்  கைளயப்பட்  ஒ ங்குறி (Unicode) 
எ த் க்கள் ெப மளவில் பயன்ப த்தப்ப கின்றன. 
 திறன்ேபசிகளில் தமிழ் மின் ல்கைள உ வாக்கும்ெபா  அந்தந்த 
நி வனங்களில் பதி ெசய் ம் நைட ைறகள், பதி த்ெதாைக மற் ம் ப்பித்தல் 
கட்டணம் (IOS, Windows-99 99/year, Android- 40/year), சாிபார்த்தல், ஒப் தல் ெபற 
காத்தி க்கும் காலம்(15 நாட்கள்) த ய நைட ைறச் சிக்கல்கள் ஏற்ப கின்றன. 
தமிழில் ஒ  கு ஞ்ெசய ைய உ வாக்க ன்  மாத கால எல்ைல ம், 30,000 

பாய் தல் 2 இலட்சம் பாய் வைர ெபா ட்ெசல ம் ேதைவப்ப கிற . 
மின் ல்களின் பயன்பா கள் 
 அதிகப் பக்கங்கள் ெகாண்ட ல் பகுதிகைளக் ைகயடக்க வ வில் சு க்கிவிட 

ம். எளிதில் எங்கும் எ த் ச்ெசன்  பயன்ப த்த ம். கட் மான ல்களில் 
வண்ணப் ைகப்படங்கைளக் ெகாண்  அதிகப் பக்கங்கைள இைணக்க யா . 
ஏெனனில் அதிக ெபா ட்ெசல  ஏற்பட வாய்ப் ள்ள . ஆனால் மின் ல்களில் அதிக 
அளவில் வண்ணப் ைகப்படங்கைள இைணத்  ெவளியிட ம். மின் ல்களில் 
உள்ள பக்கங்கைளத் ேதைவக்கு ஏற்ப ெபாிதாக்கி அதைனப் பயன்ப த்த ம். 
ஆனால் சாராதண ல்கைள இவ்வா  பயன்ப த்த யா . எந்த ேநரத்தி ம் 
நமக்குத் ேதைவயான பகுதிகைள இைணயத்தில் ேத ெபாறிகைளக் ெகாண்  
எளிதாகத் ேத ப் பார்த் ப் பயன்ப த்த ம்.  
 இ ந்த இடத்தில் இ ந்ேத நமக்குத் ேதைவயான மின் ல்கைள மின்வணிகம் 
(E-Commerce) லம் வாங்கிப் பயன்ப த்த ம். சாதாரண ல்கள் அச்சுப் 
பிரதிகள் இல்லாத ழ்நிைல ஏற்பட வாய்ப் ள்ள . ஆனால் மின் ல்கைளத் 
ேதைவயான ேநரங்களில் உடேன பதி  ெசய்ய (Write) ம். மின் ல்களில் உள்ள 
தகவல்கைள ஆவணமாக நீண்ட காலம் ைவத் ப் பயன்ப த்த ம். சாதாரண 

ல்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு சிைதந்  வி கின்றன. ஆனால் 
மின் ல்களின் ஆ ள் காலம் பன்மடங்கு நீ க்கக்கூ ய . 



5 
 

  அச்சு ஊடகம் என்ப  ஒ  குறிப்பிட்ட வாசகைர ன்ைவத்ேத 
ெசயல்ப கின்றன. ஆனால் மின் ஊடகங்கள் வாசகாின் எல்ைலைய விாிைவைடயச் 
ெசய்கின்றன. ஒ  பைடப்பாளியின் பைடப்  நா , ெமாழி, இனம் என பல்ேவ  
தளங்கைளக் கடந்  இன் ம் தமிழர் மனதில் நிைலத்  நிற்கக்கூ ய நிைலைய மின் 
ஊடகங்கள் ஏற்ப த் கிறன என்றால் அ  மிைகயாகா .  
 தமிழ்ெமாழி ெசம்ெமாழியாக அறிவிக்கப்பட் ,  ெசன்ைனயில் ெசம்ெமாழித் 
தமிழாய்  மத்திய நி வனம் ெசயல்பட்  வ கிற . இந்நி வனத்தின் 

தண்ைமத்திட்டங்களில் இைணய வழிச் ெசம்ெமாழித் தமிழ் கற்பித்தல், பழந்தமிழ் 
ஆய் க்கான மின் லகம் உ வாக்குதல், பழந்தமிழ் ல்க க்கான தரவகம் 
ஏற்ப த் தல், பழந்தமிழ் காட்சிக்கு ம்படங்கள் தயாாித்தல் ேபான்றைவ 
குறிப்பிடத்தக்கன. தற்ெபா  இந்தப் பணிகள் ச்சில் நைடெபறேவண் ம். 
ெசம்ெமாழி இலக்கியங்கள் வாிைசயில் த்ெதாள்ளாயிரம் என்ற க்கு மட் ேம 
ைகயடக்க வ வில் திறன்ேபசிகளில் மின் லாக்கம் நைடெபற் ள்ள . இேதேபால் 
இதர நாற்ப  ல்க க்கும் மின் லாக்கப் பணிகள் நைடெபற ஊக்கமளிக்க 
ேவண் ம்.  
 இன்  பல்கைலக்கழகங்களில் நைடெப ம் மாணவர்களின் 
ஆய் த்திட்டங்க க்கு தமிழ் மற் ம் பிற ைறக டன் இைணந்  தமிழில் பல மின் 

ல்கைள ம், மின் லகங்கைள ம் உ வாக்க உத்தமம் ேபான்ற அைமப் க டன் 
ேசர்ந்  பிற ஆய்  நிதிஉதவி நல்கும் நி வனங்க ம் ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம். 
 கடந்த ஆண்  சிங்கப் ர் அரசு தன  நாட் ல் உள்ள தமிழ்ப்பைடப் கள் 
அைனத்ைத ம்  மின்மயமாக்கும் பணியில் ஈ பட்  வ கிற . இதற்காக சிங்கப் ர் 
அரசு நிதி ஒ க்கி, அப்பணிகைள அ த்த ஆண் ற்குள் (2015) க்கத் 
திட்டமிட் ள்ள . இேதேபால் தமிழக அரசும், இந்திய அரசும் நிதி ஒ க்கி தமிழ்ப் 
பைடப் கள் அைனத்ைத ம் மின்மயமாக்கும் பணியில் ஈ படேவண் ம். 
 இைணயத்தளங்க க்காக உ வாக்கப்ப ம் மின் ல்கைளப் ேபான்ேற 
திறன்ேபசிக க்காக (Smartphone)  மின் ல்கைள உ வாக்கும் நி வனங்கைள ம்,  
அதில் ஆர்வ ைடயவர்கைள ம் இைணத்  ஒ  அைமப்பிைன ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
தமிழில் இ வைர ெவளிவராத மின் ல்கைள விைரவில் மின் ல்களாக மாற்ற 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
*************** 


